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Bu ay, Başkent sosyal yaşamının sevilen ismi ve başarılı iş kadını Pınar Köksal ile birlikte
keyifli bir sohbete imza attık. Aile hayatını, müziğe olan tutkusunu ve hayatına dair pek

çok şeyi bizimle paylaşan Pınar Hanım, samimi açıklamalarda bulundu.

Hayalım ailesine. müziğe, STK'lara
adayan başarılı ve fedakar bir
iş kadını Pınar Köksal... Küçük

yaşlarda başlayan ve büyüdükçe konser-
lere, albümlere dönüşen notalarla dan-
sı, Köksal'a yaşam sevinci vermiş. Pınar
Köksal, başarılarla dolu yaşam öyküsünu,
kızları, eşi ve hayata olan tutkusunu, yap-
tığım keyifli röportajda anlattı.
• Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Adana'da doğdum. Babam memur oldu-
ğundan çocukluğum Anadolu'yu dolaşa-
rak geçti. Okuilanını hep farklı şehirlerde
bitirdim. 1969 yılında Özel İstanbul Ecza-
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cılık Yüksek Okulu'ndan mezun oldum.
1962 yılından beri de Ankara'da yaşıyo-
rum. Eşim Prof. Dr. Güntekin Köksal. Pet
Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Kızla-
rım Ayşe Köksal çetin ve Zeynep Köksal
Yaykıran şirketlerimizin Yönetim Kurulu
Üyeleri. Ayşe'den üç torunum var; Kaya,
Ege ve Me1issa.
• Çocukken hayal ettiğiniz meslek neydi?
Ortaokulda hahra defterimiz olurdu. Ar-
kadaşlarımız duygu, düşünce ve dilekle-
rini o deftere yazardı. Kızkardeşim ilkokul
yıllarında benim için, "Ablacığım, inşallah
eczacı olursun, berrde çok mutlu olurum"
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diye yazrnışh. Çocukluk hayalim eczacı-
lıktı, hedefime ulaştım.

PLAN, PROGRAM VE DisiPLiN
• Girişimci kadınlara ne önerirsiniz?
Okulu bitirdikten sonra 13 yıl eczacı ola-
rak çalıştım, 12 yıl da kendi eczanemi
işlettim. Çocuklarım doğunca bir süre
mesleğime ara verdim. Daha sonra eşi-
min daveti ile 1988 yılında aile şirketimiz
Pet Holding bünyesinde Yönetim Kurulu
Başkan Yardıması olarak çeşitli konular-
da görevalmak üzere çalışmaya başladım.
Aynı zamanda Köksal Eğitim Vakfı'nın



Yönetim Kurulu Başkaru olarak görev ya-
pıyorum. 2001-2007yılları arasında Ceza
ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyesi ola-
rak görev yaptım, Türkiye'nin seçilen ilk
Kadın İzleme Kurulu Üyesi idim. Ben da-
ima STK1arda çalışmayı, fayda sağlamayı
önemserim. Girişimci kadmlarımıza da en
iyi bildikleri işe, iyice araşhrarak ginne-
lerini öneririm. Elbette plan, program ve
iş yönetim disiplinleri girişimcilik kadar
önemli faktörler. Sürdürülebilir olmak ge-
rekiyor.
• Müzik yeteneğinizi nasıl fark ettiniz?
ilk bestenizi kaç yaşında yaphmz?
Sanat ve musiki her zaman içimde var
olan bir duyguydu. nı, müzik derslerime
dokuz yaşındayken mandolin ve keman-
la başladım. tk bestelerimi de o zaman
yaptım. Babamın tayin olduğu başka bir
şehre giderken o bestelerimi kaybettim.
Sonradan yaptığım ilk bestem Acemkürdi
makamında, sözleri de bana ait olan "Se-
ninle Doluyum SensizBomboş / Mutluluk
Valsi" adlı, eşime yaptığım beste idi. Çeşit-
li makamlarda 120kadar bestem var. Bun-
lardan 82 tanesi TRT repertuarına kabul
edilmiştir. 16001üyıllardan günümüze 250
kadın besteci arasında TRT repertuarın-
daki eser sayısına göre ilk üçe giriyorum.
Müzik dışından gelen bir kişi olarak bura-
lara ulaşmış olmam beni çokmutlu ediyor .
• Aktif rol almaktan hoşlandığınız pro-
jeleriniz oldu mu?
Zamarumın büyük bölümünü başkaru
olduğum Köksal Eğitim Vakfı'na ayın-
yorum. Bunun dışında doğal afetlerde
hem Pet Holding olarak doğrudan, hem
de STK1ar aracılığıyla çeşitli\yardımlarda
bulunuyonız. Hem sanatsal etkinliklerde,
hem de sportif faaliyetlerde çeşitli spon-
sorluklarımız var. Kendi bestelerimin icra
edildiği konserler dışında çeşitli konser
programlarına ve çok sayıda ressam ve fo-
toğraf sanatçısının sergilerine katkıda bu-
lunduk. Ceza ve Tutukevleri İzleme Kuru-
lu Üyeliği çok özel ve sorumluluk isteyen
resmi bir görevdi. Hala bana cezaevlerin-
den mektuplar geliyor. Elimden geldiğin-
ce onlara da yardım ehneye çalışıyorum.
Bu tür projelere yapılan destekleri ülkemiz
açısından çok yararlı buluyorum. Çünkü
farklı birikiınlerin genç nesillere aktarıl-
ması için kariyer kadar diğer uğraşlar da
önemli.
• Ankaralı kadınları sosyal projelere ka-
tılımları açısından nasıl buluyorsunuz?
İş hayatında, sosyal projelerde, sivil top-
lum kuruluşlarında akıllı, başarılı, dona-

nımlı genç iş kadınları görüyorum ve mut-
lu oluyorum. Ayrıca belli yaş grubundaki
kadınlarımız da sosyal projelerde çok faal
ve başarılılar.
• Ailenize vakit ayırabiliyor musunuz?
Kızlarınızla ilişkileriniz nasıldır?
Ailemin hayalımda önemi büyüktür. Artık
kızlarımın da kendi ailelerivar. Çokyoğun
iş, sosyal ve müzik yaşanhm olsa da ben
her şeyden önce bir anne ve iyi bir eşim.
Ailedeki mutluluk, iş ve sosyal yaşantı-
nızda ve daha birçok konuda size başarı
getirecektir. Eşim ve kızlarım benim hayat
güneşim, yaşama sevincim. İnşallah birlik-
te daha uzun yıllar beraber oluruz.
• Ne tür kitaplar okımıaktan hoşlanırsınız?
Daha çok psikoloji ile ilgili kitaplar oku-
yorum. Müzik, resim, tarih, coğrafya gibi
konularda ansiklopedik kitaplar okumaya
çalışıyorum. Son yı:llarda~okuduğumŞük-

rü Kızılot'un kitapları, fıkraları beni çok
mutlu ediyor. En azından hayatın sıkıntı-
larından uzaklaşıyorsunuz. Belki eski bir
kitap, ama Prof.Dr. Engin Ceçtan'ın 'İnsan
Olmak' isimli kitabını herkese öneririm.
Çok iyi bir başucu kitabıdır.
• Renklerin kişiliklerle bağlanhsına na-
sıl bakıyorsunuz ?
Çocukluğumdan itibaren en sevdiğim
rengin kırmızı olduğunu söyleyebilirim.
Ancak, insanlar saç rengi.ve tenlerine uy-
gun olan ve yakışan renkleri kullanmalı.
Bu bakımdan her rengin kendine göre bir
güzelliği var.

ANKARA'YLA ARAMıZDA
KUWETLi BiR BAG VAR
• Ankara'yı seviyor musunuz? En sevdi-
ğiniz şehir hangisidir?
Biz 50 yıldır Ankara'da. Gaziosmanpa-
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50 yıldır Ankara'da yaşadığını
ve bu şehirle arasında kuvvetli

bir bağ olduğunu belirten
Pınar Köksal, "Dostlarımız,

doktorlarımız, arkadaşlarımız,
kısaca her şeyimiz burada"

diyerek Başkent'e olan
sevgisini dile getirdi

şa'daki evimizde yaşıyoruz. Benim ıçın
hatırası olan bir ev. Ankara'yı elbette se-
viyorum. Dostlarımız, doktorlarımız, ar-
kadaşlarımız, işimiz, kısaca her şeyimiz
burada. Aramızda kuvvetli bir bağ var. Kı-
zım Londra'da. Londra'yı da seviyorum.
Parkları çok güzel. İstanbul her yönüyle bir
dünya şehri. Yunan adalarını seviyorum.
Hala doğası bozulmamış. Doğa benim için
çok önemli. Nefes alıyorum, mutlu oluyo-
rum, bol bol fotoğraf çekebiliyorum, bes-
telerim için duygu depoluyorum. Abant'ı
da çok seviyorum; özellikle kışın çok hoş
oluyor.
• Kadınlar güzelleşme adına ne tür hata-
lar yapıyorlar?
Estetiğe karşı değilim. Kişiselolarak doğal
yaşlanınaktan yanayım. Genç yaşlarda faz-
la miktarda estetik ve ağır makyaj kadınları
olduklarından daha büyük gösteriyor.
• Güzellik salonundan neler beklersiniz?
Müşteri ihtiyaçlarını belirlemelerini ve her
müşterinin ihtiyacına göre hizmet verme-
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ONERIMIZ LIFTOZOM MASKESI
Ahsen Demirci Wellness Club'da uy-
gulatabileceğmiz ve Iifting etkisi yap<.ın
'Liftozom Maskesi', katılacağınız davet
öncesi beklediğiniz mucizeyi yaratıyor.
İçindeki kapsüle edilmiş vitaminler cilt
tarafından yavaş yavaş emiliyor. İçer-

lerini. Müşteri memnuniyeti çok önernli.
Salonun temizliği, personelin güzer yüzlü
olması, yapılan işlemlerle ilgili bilgili ol-
ması ve müşteriyi doğru olarak bilgilen-
dirmesi, müşteri memnuniyeti sağlar.
• Çantanızdan ayırmadığınız güzellik
ürününüz nedir?
Aynam, rujum ve el kremim. Diğer bakım
ürünlerini çantamda taşıyarmyorum.
• Gitmekten hoşlandığınız favori me-
kanlarınız nereler?
Genelde Ankara'da ihtiyacım olduğu za-
man alışverişe gidebiliyorum. Her zaman
alışveriş yaptığım mekanları tercih ediyo-
rum. Belli restoranlarımız var. Bizim için
yemek kalitesi, hizmet, servis çok önemli.
Sinema için ise Panora'ya gidiyoruz. An-
kara dışında veya yurt dışında olduğum-
da daha çok zamanım oluyor. Birçok yeri
gezip görmek istiyorum. Sergiler, müzeler,
parklar da benim favori mekanlarım ara-
sında yer alıyor.
• Hobileriniz nelerdir?

diği hyaluranik asit cilde dolgunluk ve
ihtiyaç duyduğu nemi veriyor. Saf C vi-
tamini, renk tonlamasını dengeliyor ve
besleyerek canlılık veriyor. Katılacağınız
davetten bir gün önce yoğun bakınıla cil-
diniz canlı ve ışılışıl olacak ...

Müzik dışında resim, sinema, tiyatro, dans
gibi sanat kollarına, psikolojiye ilgi duy-
makta ve fotoğraf çekmekteyim. 'Doğanın
Coşkusu' isimli 2004 ve 2010 yıllarında
Ankara'da iki fotoğraf sergisi açtım. Fotoğ-
raf ve beste yapmak önde gelen uğraşlarım.
Söyleşi için çok teşekkür ediyorum. Bitter
Dergisi, her zaman birçok konuda bilgi al-
dığım ve sosyal yaşamı paylaştığımız bir
dergi. İnşallah uzun yıllar böyle devam
edecektir, başarılar diliyorum.
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